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Excellentie,
Inleiding
Zoals u ongetwijfeld bekend zal zijn is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) op 29 mei jl. door de
Raad van State definitief buiten werking gesteld. Tegen deze uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.
De uitspraken van het Europese Hof van 7 november 2018 én die van de Raad van State zijn het directe resultaat van vele juridisch procedures die namens Vereniging Leefmilieu, Stichting Werkgroep
Behoud de Peel en Mobilisation (MOB) door gespecialiseerde milieujuristen met succes zijn gevoerd
in de afgelopen decennia.
Wat mankeerde er aan het PAS?
De reden dat wij het PAS juridisch hebben aangevochten is niet dat een programmatische aanpak als
zodanig niet zou kunnen werken. De belangrijkste reden was het gegeven dat met het PAS de stikstofdepositie op veel natuurgebieden, die nu al in een deplorabele toestand verkeren, niet of nauwelijks, dus slechts marginaal, zou gaan afnemen. Dat was voor ons niet acceptabel.
Het PAS was voor 99% een economisch programma (vergunningenmachine) en 1% milieu. In het
PAS zitten overigens ook goede elementen zoals de herstelprogramma’s. Echter, deze maatregelen
komen helaas te vaak neer op “dweilen met de kraan open” omdat de stikstofdeposities in veel gebieden ver boven de kritische waarden uitkomen en daarmee de natuur de kans ontnemen om te
herstellen. Het is zelfs zo dat het voor sommige gebieden uiterst moeilijk zal zijn om een totaal herstel nog te bereiken omdat de schade als gevolg van de in de laatste 50 jaar opgebouwde stikstofaccumulatie nog maar moeilijk te repareren zal zijn.
Kernpunt is: om de zwaar met stikstof overbelaste Nederlandse natuur/ flora en fauna/dieren te redden
moet de stikstofdepositie op die natuurgebieden zo snel mogelijk omlaag met bronmaatregelen.
Sinds de afgelopen 5 jaar is de ammoniakconcentratie in de lucht in natuurgebieden zelfs alleen maar
toegenomen. In het afgelopen jaar zelfs met 30%. Dit achten wij onaanvaardbaar.
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Nederland op slot?
Wij realiseren ons dat een groot aantal ontwikkelingen nu plotseling tot stilstand is gekomen. Bij
voorbeeld Vliegveld Lelystad, A27, A15, etc. “Nederland op slot” wordt soms wel geroepen.
Als dat al zo zou zijn dan is de overheid hier zelf voor 100% debet aan omdat ze een PAS in het leven
heeft geroepen dat niet voldeed aan de eisen van de Habitatrichtlijn, die overigens in 1994 van kracht
is geworden en waaraan Nederland tot op de dag van vandaag (25 jaar na van kracht worden) nog
steeds geen adequate uitvoering heeft gegeven.
Er werden op grote schaal vergunningen verstrekt voor stikstofemissies (voornamelijk stikstofoxiden (NOx) en ammoniak). Het PAS maakte dat allemaal mogelijk. Kortom: de overheid heeft deze malaise zelf over zich afgeroepen.
Hoe nu verder?
Vanuit diverse bronnen is ons duidelijk geworden dat er interdepartementale werkgroepen op twee
verschillende niveaus gaan worden opgericht, in combinatie met een externe commissie. Het lijkt erop dat wij daar niet bij gaan worden betrokken. Deze werkgroepen en/of commissies zullen gaan nadenken over oplossingen op de middellange en lange termijn.
Op de korte termijn zal de overheid trachten om de vergunningverlening weer op gang te krijgen
middels “intern salderen” en “extern salderen”.
Echter, om ook op de korte termijn de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden omlaag te krijgen is
een systematische afroming van stikstofemissierechten tijdens het salderen nodig.
Deze afroming zal groter moeten zijn naarmate de mate en duur van de stikstofoverbelasting op natuurgebieden groter is. Dit in combinatie met bronmaatregelen, vooral dichtbij natuurgebieden, maar
ook algemene maatregelen zoals een reductie van de veestapel, het omlaag brengen van de maximumsnelheid, etc.
Helaas lijkt bij de ministeries het denken hierover vast te zitten en het lijkt erop dat het instrument
“salderen” weer van stal wordt gehaald (werd ook toegepast voordat het PAS in werking kwam). Salderen is administratief erg lastig, ingewikkeld en fraude gevoelig, maar toch wil LNV kennelijk richting salderen koersen, zeker voor de korte termijn.
Dit zou voor ons alleen acceptabel zijn als er ook een substantiële afroming van emissierechten
plaatsvindt. Deze afroming zal groter moeten zijn naarmate de mate en duur van de stikstofoverbelasting op natuurgebieden groter is.
Wij denken ook goede juridische argumenten te hebben om te onderbouwen dat een standstill (geen
vermindering van stikstofdepositie) juridisch niet zal gaan standhouden. De uitspraak van het Europese Hof ondersteunt onze perceptie.
Mocht LNV haar plan voor salderen toch doorzetten zonder afroming van emissierechten, en daarmee afkoersen op een standstill van de stikstofemissies (geen substantiële verlaging) dan zullen wij
dat interpreteren als een “oorlogsverklaring” en zullen wij in alle provincies een groot aantal vergunningen gaan aanvechten die met saldering op basis van het principe van standstill van de stikstofdepositie tot stand gaan komen.
Ook zullen wij m.b.t. een selectie van de 3300 meldingen/ vergunningen, die met de uitspraak van de
Raad van State geen rechtskracht meer bezitten het bevoegde gezag verzoeken om tot handhaving
over te gaan. Daartoe hebben wij in december 2018 al een Wob-verzoek ingediend. Wij verwachten
de lijst met 3300 adressen binnenkort binnen te krijgen.
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Aan de regering de keuze
Voor ons is het de grote vraag of de regering werkelijk bereid is om de stikstofproblematiek grondig
aan te pakken, dit overigens in samenhang met de klimaatproblematiek, omdat er synergiën zijn tussen deze twee problematieken.
Indien de regering hiertoe niet of onvoldoende bereid is dan zullen we dit op grote schaal juridisch
gaan aanvechten. Dat gaat veel tijd en geld kosten en lost het probleem van de te hoge stikstofdepositie op natuurgebieden niet op. Aan de regering de keuze.
Indien de voorliggende brief op enigerlei wijze onduidelijk is, is een toelichting op het verzoek uiteraard mogelijk.
Verder zijn we vanzelfsprekend bereid tot overleg.
Hoogachtend,

Drs. Johan G. Vollenbroek
Voorzitter Mobilisation
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